
           الفصل الذراسي الثاًي –التزبية الذيٌية اإلسالهية  –الصف الخاهس  –الوهام األدائية 

 سويز الغزيب          ًيالفصل الذراسي الثا –التزبية الذيٌية اإلسالهية  –الصف الخاهس  –الوهام األدائية 

 الميام األدائية )دين إسالمي(          
 األولىالميمة                      

 
 
 
 
 

 نتوجو إليو بأجسادنا عند الصالة، : ىي االتجاه الثابت الذيالقبمة 
 .بمة حدثًا ميًما في تاريخ اإلسالمكان تغيير القوقد  

 أكمل الجممة اآلتية:
 .......... ...........................................اتجاه القبمة في بداية الصالة ىو المسجد )أ(  

 ............. .....................................................................)ب( االتجاه الحالي لمقبمة اآلن ىو 
 .................... ............................)ج( العام اليجري الذي تم تحويل القبمة فيو ىو 

 ............................... .........................................تم تغيير القبمة بناًء عمى رغبة من )د( 
 .................. ..................................................................................... أول مؤذن في اإلسالم )ج(

  
 

 الميمة الثانية                     

 ............................................................................ ........................................................... :االسم

 ............................................................................ ........................................................... :الصف

 ....................................................................................................................................... :المادة

 



           الفصل الذراسي الثاًي –التزبية الذيٌية اإلسالهية  –الصف الخاهس  –الوهام األدائية 

 سويز الغزيب          ًيالفصل الذراسي الثا –التزبية الذيٌية اإلسالهية  –الصف الخاهس  –الوهام األدائية 

 الميام األدائية )دين إسالمي( 
 الثانيةالميمة                       
 السنة النبوية الشريفة

 () من قول أو فعل أو تقرير، وقد ورد عن النبي () كل ما صدر عن النبيىي 
 آالف األحاديث الشريفة أغمبيا عن األخالق والمعامالت.

 )أ( أكمل الجدول التالي:

 ةالتعريف واألمثم السنة
  ....................................................................................................................... : التعريف - ( القول 1)

   ........................... ..................................................................................................... :مثال -

  ....................................................................................................................... : التعريف - ( الفعل2)

   ....................................................... ......................................................................... :مثال -

  ....................................................................................................................... : التعريف - ( التقرير3)

   ..................................................................................... ........................................... :مثال -

 
 

 
 

 ............................................................................ ........................................................... االسم:
 ....................................................... ................................................................................ الصف:
 ....................................................................................................................................... المادة:



           الفصل الذراسي الثاًي –التزبية الذيٌية اإلسالهية  –الصف الخاهس  –الوهام األدائية 

 سويز الغزيب          ًيالفصل الذراسي الثا –التزبية الذيٌية اإلسالهية  –الصف الخاهس  –الوهام األدائية 

 الميام األدائية )دين إسالمي(     
 الميمة الثالثة                   

موضًحا   بالصحابي عبدالرحمن بن عوفصمم بطاقة تعريفية  
 فييا ما يمي:

 .اسم عبدالرحمن بن عوف قبل اإلسالم (1)
-  ................................................................................................................................................... .................. 
 .ن عوفالمينة التي عمل بيا عبدالرحمن ب (2)
-  ................................................................................................................................................... .................. 
 .عبدالرحمن بن عوف و وبينين( ب(آخى الرسول الصحابي الذي ( 3) 
-  ................................................................................................................................................... .................. 
 المقب الذي ُأْطمق عمى عبدالرحمن بن عوف.( 4)
-  ................................................................................................................................................... .................. 
 المكان الذي ُدفن فيو عبدالرحمن بن عوف. (5)
-  ................................................................................................................................................... .................. 

 
 

 الميام األدائية )دين إسالمي(
 ........... ............................................................................................................................ االسم:
 ............................................................................ ........................................................... الصف:
 ....................................................................................................................................... المادة:



           الفصل الذراسي الثاًي –التزبية الذيٌية اإلسالهية  –الصف الخاهس  –الوهام األدائية 

 سويز الغزيب          ًيالفصل الذراسي الثا –التزبية الذيٌية اإلسالهية  –الصف الخاهس  –الوهام األدائية 

 الميام األدائية )دين إسالمي(
  الرابعةالميمة                 

 ( أمام العبارات اآلتية:( أوعالمة )السؤال األول: ضع عالمة )  
 خطأ( صوب المع ت)                         

 (     )  .يصمي العيدين والجمعة بسورة األعمى ()كان الرسول  (1)
 - .................................................................................................................................................................................... . 
 (    )                     سبعة أحرف.           حروف القمقمة (2)  
 - .................................................................................................................................................................................... . 
 (    )            بالتداوي واألخذ باألسباب. ()أوصانا الرسول  (3)  
 - .................................................................................................................................................................................... . 
 (    )                 الغارمون ىم المشتغمون عمى جمع الزكاة. (4)  
 - .................................................................................................................................................................................... . 
 (    )        . عن بقية المخموقات بالعقلاإلنسان  ()اهلل ميز  (5)  
 - .................................................................................................................................................................................... . 
 
 

 
 ............................................................................ ........................................................... االسم:
 .......................................................................... ............................................................. الصف:
 ....................................................................................................................................... المادة:



           الفصل الذراسي الثاًي –التزبية الذيٌية اإلسالهية  –الصف الخاهس  –الوهام األدائية 

 سويز الغزيب          ًيالفصل الذراسي الثا –التزبية الذيٌية اإلسالهية  –الصف الخاهس  –الوهام األدائية 

 الميام األدائية )دين إسالمي(
  الخامسةالميمة                 

 قال تعالى:
                   

     

شروطو و  تعريف الصوم تتضمن ...رمضانصوم صمم بطاقة تعريفية عن   
 .وسننو وفرائضو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 ............................................................................................................................... عريف الصومت

..................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................ (1)  الصوم شروط
               (2 )................................................................................................................. 

               (3 )................................................................................................................. 

 .................................................................................................................. (1) الصوم فرائض
               (2 )................................................................................................................. 

 ................................................................................................................ (1)   الصوم سنن
               (2 )................................................................................................................. 

 

 ............................................................................ ........................................................... االسم:
 ............................................................................ ........................................................... الصف:

 ....................................................................................................................................... مادة:ال

 

يَاُم َكَوا ُكتَِب َعلَى الَِّذيَي ِهي قَْبلُِكْن لََعلَُّكْن تَتَّقُوىَ يَا أَيَُّها الَِّذيَي   آَهٌُوا ُكتَِب َعلَْيُكُن الصِّ



           الفصل الذراسي الثاًي –التزبية الذيٌية اإلسالهية  –الصف الخاهس  –الوهام األدائية 

 سويز الغزيب          ًيالفصل الذراسي الثا –التزبية الذيٌية اإلسالهية  –الصف الخاهس  –الوهام األدائية 

 الميام األدائية )دين إسالمي(  إجابة    
 األولىالميمة                      

 
 
 
 
 

 نتوجو إليو بأجسادنا عند الصالة، : ىي االتجاه الثابت الذيالقبمة 
 .بمة حدثًا ميًما في تاريخ اإلسالمكان تغيير القوقد  

 أكمل الجممة اآلتية:
 .   األقصى اتجاه القبمة في بداية الصالة ىو المسجد)أ(  

 .   الكعبة )ب( االتجاه الحالي لمقبمة اآلن ىو
 . العام الثاني )ج( العام اليجري الذي تم تحويل القبمة فيو ىو

 .  ()الرسول تم تغيير القبمة بناًء عمى رغبة من )د( 
 .بالل بن رباح أول مؤذن في اإلسالم )ج(

  
 

 الميمة الثانية                     

 ............................................................................ ........................................................... :االسم

 ............................................................................ ........................................................... :الصف

 ....................................................................................................................................... :المادة

 



           الفصل الذراسي الثاًي –التزبية الذيٌية اإلسالهية  –الصف الخاهس  –الوهام األدائية 

 سويز الغزيب          ًيالفصل الذراسي الثا –التزبية الذيٌية اإلسالهية  –الصف الخاهس  –الوهام األدائية 

 الميام األدائية )دين إسالمي( 
 الثانيةالميمة                       
 السنة النبوية الشريفة

 () من قول أو فعل أو تقرير، وقد ورد عن النبي () كل ما صدر عن النبيىي 
 آالف األحاديث الشريفة أغمبيا عن األخالق والمعامالت.

 )أ( أكمل الجدول التالي:

 ةالتعريف واألمثم السنة
 ونقمو عنو الصحابة الكرام.( )ىو ما أخبر بو الرسول  :التعريف - ( القول 1)

      "صمُّوا كما رأيتموني ُأصمِّي(: " قال)  :مثال -

 .ونقميا عنو الصحابة( )األفعال التي قام بيا الرسول  :التعريف - ( الفعل2)

  الوضوء    :مثال -

     عمى قول أو فعل قام بو أحد الصحابة( )موافقة النبي  :التعريف - ( التقرير3)

 بعد االعتدال من الركوع: قول أحد الصحابة :مثال -
 ( ربَّنا وَلَك الحمُد حمًدا كثيًرا َطيًِّبا ُمبارًكا فيوِ )  

     .ما قالو ىعم ()وموافقة الرسول      
 

 

 
 ............................................................................ ........................................................... االسم:
 ....................................................... ................................................................................ الصف:
 ....................................................................................................................................... المادة:



           الفصل الذراسي الثاًي –التزبية الذيٌية اإلسالهية  –الصف الخاهس  –الوهام األدائية 

 سويز الغزيب          ًيالفصل الذراسي الثا –التزبية الذيٌية اإلسالهية  –الصف الخاهس  –الوهام األدائية 

 الميام األدائية )دين إسالمي( 
 الميمة الثالثة                  

موضًحا   بالصحابي عبدالرحمن بن عوفصمم بطاقة تعريفية  
 فييا ما يمي:

 .اسم عبدالرحمن بن عوف قبل اإلسالم (1)
  عبد عمرو -
 .ن عوفالمينة التي عمل بيا عبدالرحمن ب (2)
 .  التجارة  -
 .عبدالرحمن بن عوف و وبينين( ب(آخى الرسول الصحابي الذي ( 3) 
 .  سعد بن الربيع  -
 المقب الذي ُأْطمق عمى عبدالرحمن بن عوف.( 4)
 . رالغني الشاك -
 المكان الذي ُدفن فيو عبدالرحمن بن عوف. (5)
 . البقيع - 

 
 

 الميام األدائية )دين إسالمي(
 ........... ............................................................................................................................ االسم:
 ............................................................................ ........................................................... الصف:
 ....................................................................................................................................... المادة:



           الفصل الذراسي الثاًي –التزبية الذيٌية اإلسالهية  –الصف الخاهس  –الوهام األدائية 

 سويز الغزيب          ًيالفصل الذراسي الثا –التزبية الذيٌية اإلسالهية  –الصف الخاهس  –الوهام األدائية 

 الميام األدائية )دين إسالمي(
  الرابعةالميمة                 

 ( أمام العبارات اآلتية:( أوعالمة )السؤال األول: ضع عالمة )  
 خطأ( صوب المع ت)                         

 (   )  .يصمي العيدين والجمعة بسورة األعمى ()كان الرسول  (1)
 - .................................................................................................................................................................................... . 
 (   )                              سبعة أحرف. حروف القمقمة (2)  
 - .................................................................................................................................................................................... . 
 (    )          بالتداوي واألخذ باألسباب. ()أوصانا الرسول  (3)  
 - .................................................................................................................................................................................... . 
 (   )                 .المشتغمون عمى جمع الزكاةالغارمون ىم  (4)  
 - .................................................................................................................................................................................... . 
 (  )        . اإلنسان عن بقية المخموقات بالعقل ()اهلل ميز  (5)  
 - .................................................................................................................................................................................... . 
 
 

 
 ............................................................................ ........................................................... االسم:
 .......................................................................... ............................................................. الصف:
 ....................................................................................................................................... المادة:

 خوسة أحزف

 هن الوحولوى بالذيوى



           الفصل الذراسي الثاًي –التزبية الذيٌية اإلسالهية  –الصف الخاهس  –الوهام األدائية 

 سويز الغزيب          ًيالفصل الذراسي الثا –التزبية الذيٌية اإلسالهية  –الصف الخاهس  –الوهام األدائية 

 الميام األدائية )دين إسالمي(
  الخامسةالميمة                 

 قال تعالى:
                   

     

شروطو و  تعريف الصوم تتضمن ...رمضانصوم صمم بطاقة تعريفية عن   
 .وسننو وفرائضو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

االمتناع عن الطعام والشراب من طموع  ىو  :عريف الصومت
 .()الفجر حتى غروب الشمس؛ عبادة هلل 

   .المسمم (1)  الصوم شروط
 .العاقل( 2)               

   البالغ القادر. (3)               
   النية. (1) الصوم فرائض

   االمتناع عن المفطرات. (2)               
   تعجيل الفطر. (1)   الصوم سنن

 تأخير السحور. ( 2)               
 

 ............................................................................ ........................................................... االسم:
 ............................................................................ ........................................................... الصف:

 ....................................................................................................................................... مادة:ال

 

يَاُم َكَوا ُكتَِب َعلَى الَِّذيَي ِهي قَْبلُِكْن لََعلَُّكْن تَتَّقُوىَ يَا أَيَُّها الَِّذيَي   آَهٌُوا ُكتَِب َعلَْيُكُن الصِّ
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